
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.109.201 Ó.ŁCh

Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Urząd. Miasta 
Wrocław

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

(w złotych)

Powyższa zmiana w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2016 rok dokonana 

została w związku z wnioskiem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim Nr WZON.9530.3111/20/16 z dnia 

9 listopada 2016 r.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1- Pomoc i integracj a społeczną

Podzadanie 13.1.3 -  Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3 -  Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zmniejszenia

853 85321 6410 MNPP Wrocław 4 299

razem 4 299

po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3141.109.201 ó.ŁCh

Wrocław, dnia 15 listopada 2016 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186/2016 z dnia 

15 listopada 2016 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2016 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział § Jednostka samorządu terytorialnego Kwota zwiększenia

853 85321 2110 SP Legnica 4 299

razem 4 299

Powyższa zmiana w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2016 rok dokonana 

została w związku z wnioskiem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim Nr WZON.9530.3111/20/16 z dnia 

9 listopada 2016 r.

Zwiększenie planu dotacji zostanie przeznaczone dla Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy na realizację zadań związanych z wydawaniem 

orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja 13 -  Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1 -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.3 — Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych,

Działanie 13.1.3.3 -  Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad 

orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016 

po stronie dochodów.
>m w rURA/HDY GKIEGO


